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ภาวะขาดวิตามินดีเป็ นภาวะที่พบบ่อยทั้งในประชากรทัว่ ไป

และผูป้ ่ วยเจ็บป่ วยเรื้ อรัง

โดยพบ

ประชากรไทยมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ากว่า 30 นาโนกรัมต่อดล. ประมาณร้อยละ 33.5-64.6 โดยพบมาก
ขึ้นชัดเจนในประชากรเขตกรุ งเทพมหานคร1 สาหรับผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังเป็ นอีกกลุ่มประชากรที่พบความชุก
ของภาวะวิตามินดีต่าจานวนมาก โดยพบภาวะวิตามินดีในเลือดต่ากว่า 30 นาโนกรัมต่อดล. ในผูป้ ่ วยโรคไต
เรื้ อรังระยะที่ 3 และ 4 ในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสู งถึงร้อยละ 82.2
บทบาทของวิตามินดี
1. Classical pathway ภาวะไตเรื้ อรังมีผลต่อสมดุลของเกลือแร่ และความผิดปกติทางกระดูก ได้แก่
ภาวะแคลเซี ยมในเลือดต่า ภาวะฟอสเฟตในเลือดอาจปกติหรื อสู งกว่าปกติ การเพิ่มขึ้นของฮอร์โมน
พาราไทรอยด์

และภาวะขาดวิตามินดีจากการทางานของไตลดลงส่ งผลให้มีการสร้าง

active

vitamin D (1,25 (OH)2 D3 ) ลดลง โดยระดับของ 1,25 (OH)2 D3 จะมีแนวโน้มลดลงเรื่ อยๆ ตาม
ความรุ นแรงของการเสื่ อมของไต แสดงความผิดปกติของสมดุลของเกลือแร่ และความผิดปกติทาง
กระดูกในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังดังรู ปที่ 1
วิตามินดีมีความสาคัญเกี่ยวกับการทางานของเซลล์กระดูก osteoblast และ osteoclast เมื่อ
ระดับวิตามินดีในเลือดลดลงส่ งผลให้เกิดภาวะกระดูกบาง เปราะ หรื อกระดูกผิดรู ปได้ สาหรับใน
เด็กเล็กก่อให้เกิดภาวะ ricket และในผูใ้ หญ่ก่อให้เกิดภาวะ osteomalacia เมื่อทดแทนวิตามินดีจน
มีระดับวิตามินดีในเลือดอยูใ่ นเกณฑ์ปกติร่วมกับระดับแคลเซี ยมที่เพียงพอสามารถป้ องกันภาวะ
กระดูกพรุ นได้2 ดังนั้นตาม KDIGO clinical practice guideline 2009 แนะนาว่ า ผู้ป่วยโรคไต
เรื้อรังระยะที่ 3-5 ควรมีการตรวจระดับวิตามินดี 25(OH)D (calcidiol) เพื่อวินิจฉัยภาวะขาด
วิตามินดี และเจาะเลือดติดตามเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงการรักษาเกิดขึน้ โดยถ้ าระดับวิตามินดีใน
เลือดอยู่ในเกณฑ์ ปกติแนะนาให้ ติดตามระดับวิตามินดี 25(OH)D (calcidiol) ปี ละครั้ง3

2. Non-classical pathway
1. บทบาทของวิตามินดีกบั โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรคไตเรื้ อรังเป็ นปั จจัยเสี่ ยงสาคัญในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

ผูป้ ่ วยที่มีระดับ

วิตามินดีต่าสัมพันธ์กบั การเกิดภาวะหนาตัวของผนังหัวใจช่องซ้าย และอัตราการเสี ยชีวติ 4 เมื่อ
ทดแทนด้วย active vitamin D (1,25 (OH)2D3) สามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลจากโรคหัวใจ
และหลอดเลือด รวมทั้งระดับ brain natriuretic peptides (BNP) ได้ในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง5 เชื่อว่า
วิตามินดีมีคุณสมบัติช่วยปรับปรุ งทั้งโครงสร้างและหน้าที่ของกล้ามเนื้อหัวใจ และหลอดเลือด จึง
ลดภาวะเสี่ ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด6
บทบาทของวิตามินดีต่อการเกิด vascular calcification พบว่า การขาดวิตามินดีส่งเสริ มการ
เกิด vascular calcification และการใช้วติ ามินขนาดสู งอาจกระตุน้ การเกิด vascular calcification ได้
อย่างไรก็ตามผลดังกล่าวยังขึ้นอยูก่ บั ขนาดและชนิดของวิตามินดีที่ใช้ เช่น การใช้ vitamin D
analogue บางตัว เช่น calcitriol, 1-alpha calcidiol, ergocalciferol สามารถเพิม่ ปริ มาณแคลเซี ยมใน
เลือดเร่ งการเกิด vascular calcification แต่ vitamin D analogue กลุ่มใหม่ เช่น paricalcitrol, 22oxacalitol สามารถเพิ่มระดับ active vitamin D แต่มีคุณสมบัติในการเพิ่มแคลเซียมในเลือดน้อยลง
เนื่องจากเลือกจับกับ vitamin D receptor เฉพาะที่ไต จึงลดการดูดซึมแคลเซียมที่ลาไส้ ลดโอกาสใน
การเกิด vascular calcification7
2. บทบาทของวิตามินดีกบั การชะลอการเสื่ อมของไต
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองวิตามินดีชนิด 1,25 (OH)2 D3 สามารถยับยั้งกระบวนการ
อักเสบภายในไต ภาวะอักเสบภายในไตส่ งผลให้มีการหลัง่ สารอักเสบออกมา เช่น transcription
factor nuclear factor-k-B (NF-kB), transforming growth factor (TGF beta), radical oxygen species
(ROS) และ tumor necrosis factor alpha (TNF alpha) ส่ งเสริ มการเกิดพังผืดภายในไตได้8
นอกจากนี้การทดแทน 1,25 (OH)2 D3 สามารถยับยั้งการทางานของระบบ renin angiotensin
aldosterone system (RAAS) และลดปริ มาณโปรตีนในปัสสาวะได้ ดังแสดงในรู ปที่ 2 โดยยืนยัน
จากการศึกษา Vital study ในผูป้ ่ วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะโปรตีนในปั สสาวะ พบว่ายา
paricalcitrol สามารถยับยั้งการทางานของ RAAS และลดโปรตีนในปัสสาวะจากโรคไตจาก

เบาหวานได้9 และจากการศึกษาแบบสารวจพบว่า ภาวะขาดวิตามินดีสัมพันธ์กบั การเกิดไตเรื้ อรัง
ระยะสุ ดท้ายต้องบาบัดทดแทนทางไต และอัตราการเสี ยชีวติ ของผูป้ ่ วยไตเรื้ อรัง10
การทดแทนด้ วยวิตามินดีในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
วิตามินดีที่ใช้ในการรักษาผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรังสามารถเลือกใช้ได้หลายรู ปแบบทั้งชนิดรู ปแบบ
parent form คือ vitamin D2 (ergocalciferol) และ vitamin D3 (cholecalciferol) รู ปแบบ active form คือ
calcitriol (1,25(OH)2D3) หรื อกลุ่ม prodrug ของ calcitriol ได้แก่ alphacalcidol (1(OH)D3), calcifediol
(25(OH)2 D3) ดังนั้นการทดแทนวิตามินขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการรักษา หากเพื่อชดเชยระดับวิตามินดีใน
เลือดควรใช้ parent form และหากเพื่อยับยั้ง หรื อลดระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในเลือดควรใช้ active form
จากคาแนะนาตาม KDIGO clinical practice guideline 2009 ในผูป้ ่ วยโรคไตเรื้ อรัง เมื่อเกิดภาวะ
วิตามินดีไม่เพียงพอ หรื อภาวะขาดวิตามินดีควรพิจารณาให้วติ ามินดีเสริ มเป็ น vitamin D2 (ergocalciferol)
หรื อ vitamin D3 (cholecalciferol) เช่นเดียวกับการรักษาในประชากรทัว่ ไป3 และตาม KDOQI 2003 แนะนา
ว่า กลุ่มที่มีภาวะวิตามินดีไม่เพียงพอเสริ มด้วยวิตามินดี vitamin D2 (ergocalciferol) ชนิดรับประทานขนาด
50,000 IU/เดือน นานอย่างน้อย 6 เดือน และอาจต้องตรวจวัดระดับวิตามินดีทุก 6 เดือน กลุ่มขาดวิตามินดี
เสริ มด้วยวิตามินดี vitamin D2 (ergocalciferol) ชนิดรับประทานขนาด 50,000 IU/สัปดาห์ นานอย่างน้อย 4
สัปดาห์ และติดตามด้วยขนาด 50,000 IU/เดือน ทุกเดือนนานอย่างน้อย 6 เดือน ตรวจวัดระดับวิตามินดีทุก
6 เดือน กลุ่มที่ขาดวิตามินดีอย่างรุ นแรง เสริ มด้วยวิตามินดี vitamin D2 (ergocalciferol) ชนิดรับประทาน
ขนาด 50,000 IU/สัปดาห์ นานอย่างน้อย 12 สัปดาห์ และติดตามด้วยขนาด 50,000 IU/เดือน ทุกเดือนนาน
อย่างน้อย 6 เดือน ตรวจวัดระดับวิตามินดีทุก 6 เดือน ดังรู ปที่ 311
หลังการรักษาภาวะขาดวิตามินดีดว้ ย vitamin D2 (ergocalciferol) หรื อ vitamin D3
(cholecalciferol) แล้วระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ในเลือดยังสู งกว่าเกณฑ์ เช่น มากกว่า 2-9 เท่าขอค่าปกติ
หรื อ 300 พิโคกรัม/มล ในผูป้ ่ วยไตเรื้ อรังระยะสุ ดท้าย ควรเลือกใช้ active vitamin D

(calcitriol,

alfacalcidol, paricalcitol, or doxercalciferol)3 ตามคาแนะนาตาม KDOQI 2003 พิจารณาการทดแทน active
vitamin D จากระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์ ระดับแคลเซียม และฟอสเฟตในเลือด ดังรู ปที่ 411 อย่างไรก็
ตามควรพึ่งระวัง และติดตามผลข้างเคียงจากการรักษาคือ การเพิ่มขึ้นของแคลเซี ยม และฟอสเฟตในเลือด
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